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Số: 08 /2021/TM- HỘI DN HVNCLC  

 
 

 

THƯ MỜI DOANH NGHIỆP & CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN “VÒNG TAY VIỆT”   
 

 

Kính gửi :   - Ông/Bà Tổng Giám đốc công ty. 

                       -  Ban lãnh đạo Công ty. 

 

Thưa các anh /chị, 

Dịch Covid bùng phát ở thành phố chúng ta từ gần một tháng qua và mấy ngày gần đây 

có dấu hiệu tăng mạnh hơn. Ngay từ những ngày đầu của đợt 4, một số doanh nghiệp đã 

gửi sản phẩm yêu cầu chúng tôi chuyển để chia sẻ với các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu. 

Do nghĩ là doanh nghiệp khó khăn, chúng tôi không vận động đóng góp, nhưng đã có 

27 DN gửi sản phẩm và hiện kim về và chúng tôi đã ngay lập tức tổ chức nhiều chuyến 

công tác ngày đêm (trong 25 ngày) mang hàng đến 31 đơn vị (gồm 12 bệnh viện, 13 

Trung tâm y tế quận, 6 khu phong tỏa). Hầu hết các đơn vị công tác y tế đều cảm kích 

trước sự giúp đỡ kịp thời và phù hợp. 

Đến nay, tình hình thành phố đang chuyển biến khác: dịch bùng phát mạnh và lan rộng 

hơn. Mấy ngày gần đây, TP chúng ta luôn có số ca nhiễm cao nhất nước với gần 500 

điểm phong tỏa. Thăm dò các điểm nóng này, chúng tôi thấy đa số người nghèo của TP 

đã gần cạn sức chịu đựng.  

Sau cuộc họp khẩn với một số Hội thân thiết, chúng tôi quyết định tiến hành chương 

trình VÒNG TAY VIỆT ở qui mô dự kiến rộng hơn, đối tượng nhân quà đông hơn. 

Chương trình tập trung sức hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng: (1) Đội ngũ y bác sĩ và nhân 

viên y tế đang căng sức tối đa. (2) Dân nghèo kẹt trong các khu phong tỏa và (3) Các 

khu nhà trọ công nhân, các khu dân cư nghèo mà công nhân mất việc, bị ngừng việc, 

người lao động mất thu nhập do giãn cách nghiêm ngặt. 

 

 Tên chương trình là “VÒNG TAY VIỆT”. 

 Thời gian dự kiến kéo dài 20 ngày, bắt đầu từ  28/6/2021 dự kiến đến 18/7/2021 

(có thể kéo dài đến cuối tháng 7/2021). 

 Các tổ chức phối hợp: Sở Công thương, Sở Y tế, Hội Nữ doanh nhân Hawee và 

Hội DN Trẻ TP. YBA cùng với sự tham dự của một doanh nghiệp là thành viên 

của Hội và LBC, vốn có đội ngũ công tác xã hội mạnh là Công ty VBĐQ Phú 

Nhuận PNJ. 

 Hình thức giúp đỡ sẽ là: (1) Chuyến xe lưu động mang các túi thực phẩm, các sản 

phẩm đến tận các khu ở của NLĐ nghèo hay khu phong tỏa. (2) Siêu thị 0 đồng 

tổ chức tại các địa điểm thuận tiện, phối hợp chặt với cơ quan địa phương để hỗ 

trợ thêm các hộ nghèo, bên cạnh chính sách trợ cấp đồng loạt của nhà nước. 

 Dự kiến tổng số túi quà sẽ trao? Theo kinh nghiệm đợt 1: mỗi ngày chúng tôi có 

thể chuyển tổng số 750 phần quà đến 3 điểm, tính chung 20 ngày sẽ chuyển 
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15.000 phần quà đến tận tay bà con nghèo. Còn phần quà hỗ trợ sức khỏe cho đội 

ngũ y tế chúng tôi sẽ tính riêng cách khác vì cần phù hợp hoàn cảnh lao động. 

 Với 15.000 phần quà, mỗi gói quà dự kiến có: 5 kg gạo, 1 lít đầu ăn, gia vị, đồ 

khô, đồ hộp, bổ đồng là 200.000 đồng/túi quà. Tổng dự trù:3.000.000.000 đồng. 

 Như vậy, các doanh nghiệp hay các mạnh trường quân có thể tặng sản phẩm và 

chúng tôi sẽ gói thành từng túi trị giá 200.000 đ/túi  hay cũng có thể ủng hộ hiện 

kim là bội số của 200.000 đ (ví dụ: 10 túi là 2 triệu đồng, 100 túi là 20 triệu 

đồng...). 

 Sản phẩm xin gửi về: 

Văn phòng Hội Doanh nghiệp HVNCLC hay Trung tâm BSA. 

Địa chỉ: 60/2 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM 

 Thông tin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên – Chánh VP BSA – ĐTDĐ: 

0909390940 . Email: camtien@bsa.org.vn 

 

 Hiện kim, xin gửi về số tài khoản:  

 Trương Thị Minh Trâm là kế toán trưởng của Hội, như sau 

Tên chủ tài khoản: Trương Thị Minh Trâm 

TK: 0371000476060 

Ngân hàng Vietcombank CN Tân Định. 

ĐTDĐ: 0937 871903 

 

Việc cứu trợ hiện nay rất nóng, nhu cầu tăng nhanh và bức bách, không thể trì hoãn, vì 

vậy chúng tôi vừa gửi thư này cũng vừa chuẩn bị để thực hiện ngay chương trình từ đầu 

tuần sau. 

 

Với sự nhiệt tình hợp tác và tạo điều kiện về thủ tục của các Sở, chúng tôi rất mong quí 

doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân sẽ dành tất cả tình yêu thương nhường cơm sẻ áo 

cho người  nghèo thành phố trong cơn túng ngặt, để chúng ta chung sức cùng người dân 

thành phố đứng vững và vượt qua được những ngày khó khăn lớn hiện nay. 

 

Kính chúc Ban lãnh đạo công ty đạt nhiều thành công trong quản trị doanh nghiệp hơn 

nữa. Và mong sẽ phản hồi sớm, để Hội được đồng hành, cùng anh chị chăm lo cho 

người yếu thế với thiện nguyện cao dẹp của các anh chị. 

 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Kim Hạnh 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Lưu. 


